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DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2020, DE 20 DE ABRIL DE 2020

DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2020, DE 20 DE ABRIL DE
2020.
PRORROGA
AS
MEDIDAS
DE
ENFRENTAMENTO À INFECÇÃO HUMANA
PELO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUI,Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica do
Município.
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a classificação, pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se
eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas;
CONSIDERANDO o crescente aumento de casos em todo o estado
do Ceará e Municípios vizinhos;
CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de
maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em
situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção
desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por
mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;
CONSIDERANDO que, seguindo recomendações da comunidade
médica e científica nacional e internacional, essas medidas foram
ampliadas em todo o Estado através do Decreto n° 33.519, de 19 de
março de 2020, como forma de promover o isolamento social da
população neste período de combate à pandemia e, assim, conter o seu
rápido avanço no território cearense, preservando a capacidade de
atendimento da rede de saúde estadual, pública e privada;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 33.544, de 19 de abril
de 2020, que, dando continuidade à necessária política de
enfrentamento da doença, prorrogou as medidas restritivas de
funcionamento ao comércio e à indústria previstas no Decreto n°
33.519, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio
do Decreto Legislativo n° 543, de 03 de março de 2020, reconheceu,
nos termos do art. 65, da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
estado de calamidade pública no Estado do Ceará, por conta da
pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 009, de 26 de março de
2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito do
município de Icapuí;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 007, 17 de março de
2020, que suspendeu, no âmbito do município de Icapuí, a partir do
dia 19 de março de 2020, todas as atividades educacionais em todos os
centros de educação infantil, escolas, universidades e faculdades, das
redes ensino público e privada;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 008, de 23 de março de
2020, que intensificou as medidas para enfrentamento da infecção
humana pelo novo corona vírus (covid-19), e dá outras providências.
CONSIDERANDO que, os dados em todo mundo relativos ao
avanço da doença (COVID-19) comprovam que o isolamento social
constitui alternativa mais adequada a ser adotada pelos governantes
como política responsável de enfrentamento da COVID-19, dado seu
impacto direto e significativo na curva de crescimento da pandemia,
permitindo que mais vidas sejam salvas.
CONSIDERANDO para conter esse crescimento, é de suma
importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no
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território municipal;
CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de
maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em
situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção
desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por
mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham.
CONSIDERANDO, sendo já senso comum, inclusive de toda a
comunidade científica, que esse isolamento constitui uma das mais
importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus a fim
de evitar a disseminação da doença no município de Icapuí.
CONSIDERANDO o estágio atual da pandemia em todo o Estado do
Ceará, em que é possível observar o acentuado crescimento do
número de pacientes infectados a precisar de cuidados médicos
especializados, fazendo com que as unidades hospitalares estaduais já
hoje estejam trabalhando no limite de sua capacidade de atentimento.
DECRETA:
Art. 1°Ficam prorrogadas até o dia 05 de maio de 2020 as medidas de
restrição previstas no art. 2º do Decreto Municipal nº 007/2020, de 17
de março de 2020 e o disposto no Decreto Municipal nº 013/2020, de
06 de abril de 2020.
Art. 2º O ponto facultativo para o serviço público municipal, previsto
no Decreto Municipal n° 006, de 17 de março de 2020, fica estendido
para o período entre os dias 22 de abril a 05 de maio de 2020, mantido
o funcionamento de todos os serviços públicos essenciais de interesse
público, compreendidos no âmbito do Hospital Municipal de Icapuí,
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), limpeza urbana, abastecimento de
água e trânsito, que serão realizados normalmente, nos horários
definidos pelos respectivos responsáveis pelos setores.
Parágrafo Único. Os serviços estritamente imprescindíveis do
Sistema Administrativo da Prefeitura Municipal de Icapuí (entre eles
de licitação, contabilidade, controle interno, compras e recursos
humanos) terão mantidos igualmente seu funcionamento, todavia,
estes poderão adotar sistema de trabalhos remotos e/ou em rodízio,
sempre que possível.
Art. 3º Este Decreto não revoga as demais disposições dos decretos já
publicados.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 20 de
abril de 2020.
RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal de Icapuí-CE
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